
 

 

 รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 เสนอ   ผูถื้อหุน้บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 งบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรับระยะเวลา 

3 เดือนและ 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ 2544 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับระยะเวลา 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2545 และ 254 4 ของบริษทั กรุงเทพ

ดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบการเงินเฉพาะของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จาํกดั (มหาชน) สาํหรับแต่ละงวดบญัชีเดียวกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถกูตอ้งและ

ครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ีส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผล

การสอบทานของขา้พเจา้ 

  นอกจากท่ีจะกล่าวในวรรคถดัไป ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี

 เก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานสอบทาน เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอ

 ประมาณวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั 

 โดยส่วนใหญ่ใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วาม

 เช่ือมัน่นอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็น

 ต่องบการเงินท่ีสอบทานได ้

ดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ 2544 เงินลงทุน 

ในบริษทัร่วมจาํนวน 1,044.63 ลา้นบาทและ 486.29 ลา้นบาทตามลาํดบัคาํนวณมูลค่าเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

โดยใชง้บการเงินของบริษทัร่วมดงักล่าวท่ียงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี  ซ่ึงมีส่วนแบ่ง

กาํไรจาํนวน 22.23 ลา้นบาทและ 18.28 ลา้นบาท แสดงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะ

บริษทัสาํหรับแต่ละงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ 2544 ตามลาํดบั 

ดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ 2544 บริษทัมี

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีอาจมีความไม่แน่นอนในเร่ืองการชาํระหน้ีเป็นจาํนวนเงิน

196.29 ลา้นบาทและ 186.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 บริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญแลว้

จาํนวน 9.58 ลา้นบาท ซ่ึงค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวอาจไม่เพียงพอเน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการปรับโครงสร้างหน้ี

กบับริษทัดงักล่าว ดงันั้นผลกระทบของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญต่องบการเงินข้ึนอยูก่บัผลของการปรับโครงสร้างหน้ี

ดงักล่าว 
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  ยกเวน้ผลกระทบต่องบการเงินจากเร่ืองท่ีกล่าวในวรรคท่ีสามและส่ี ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุ

 ใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทาน

 ของขา้พเจา้  

  ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 3 1 ธนัวาคม 254 4 ของบริษทั 

 กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของบริษทั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

 เดียวกนั ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและเสนอรายงานอยา่งมีเง่ือนไขเร่ืองการคาํนวณราคาเงินลงทุน

 ในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียตามงบการเงินของบริษทัร่วมดงักล่าวท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบ

 บญัชี และความพอเพียงของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามรายงานลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 254 5 งบดุลรวมของบริษทั

 และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 254 4 และงบดุลเฉพาะของบริษทั ณ วนัเดียวกนัท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วน

 หน่ึงของงบการเงินท่ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว ขา้พเจา้มิไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบอ่ืนใด

 ภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 

 

 

 

 (นายนิรันดร์  ลีลาเมธวฒัน์)  

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316  

 บริษทั เคพีเอม็จี ออดิท (ประเทศไทย) จาํกดั 

 กรุงเทพฯ 5 พฤศจิกายน 2545 
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งบการเงินและรายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

ไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 

 

 

 



(หน่วย: พนับาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2545 2544 2545 2544

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 556,294 106,637 514,720 77,262 

   เงินลงทุนชัว่คราว 10,278 10,241 4,822 4,786 

   ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ (หมายเหตุ 2 และ 4) 93,322 62,014 83,589 54,894 

   สินคา้คงเหลือ 29,244 29,069 25,126 27,427 

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

      ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (หมายเหตุ 2) - 84,483 - 84,483 

      ดอกเบ้ียคา้งรับ (หมายเหตุ 2) 218,434 186,422 218,386 186,411 

      รายไดค้า้งรับจากการทาํสญัญาซ้ือขาย

           เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 8) - 3,083 - 3,083 

      อ่ืนๆ - สุทธิ 35,207 24,327 51,251 24,157 

            รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 253,641 298,315 269,637 298,134 

            รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 942,779 506,276 897,894 462,503 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

   เงินลงทุนในหุน้ทุน (หมายเหตุ 2 และ 5)

        บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - วธีิส่วนไดเ้สีย 1,327,722 724,627 1,459,884 851,456 

        บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62,792 67,650 62,792 67,650 

        บริษทัอ่ืน 6,376 5,354 6,376 5,354 

   เงินล่วงหนา้ค่าหุน้ (หมายเหตุ 2) - 200,000 - 200,000 

   ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ (หมายเหตุ 2 ) 1,007,515 1,155,823 1,008,716 1,157,024 

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 6) 2,030,832 1,933,324 1,867,925 1,791,642 

   ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการดาํเนินงาน 243,900 243,900 243,900 243,900 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ (หมายเหตุ 2) 19,479 25,358 17,401 22,635 

             รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 4,698,616 4,356,036 4,666,994 4,339,661 

             รวมสินทรัพย์ 5,641,395 4,862,312 5,564,888 4,802,164 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบดุล 

     ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(หน่วย: พนับาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

2545 2544 2545 2544

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

หน้ีสินหมุนเวยีน

   เจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 2) 178,265 128,805 163,858 123,450 

   หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (หมายเหตุ 7) 93,445 57,488 93,445 57,488 

   เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (หมายเหตุ 2) 21,635 20,141 - -

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน

       เจา้หน้ีจองซ้ือหุน้ (หมายเหตุ 2) - - - 2,500 

       ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,984 - 18,032 -

       ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 105,363 84,413 99,259 77,903 

       อ่ืนๆ 34,189 48,857 33,543 48,357 

            รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 159,536 133,270 150,834 128,760 

            รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 452,881 339,704 408,137 309,698 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

   หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - สุทธิ (หมายเหตุ 7) 2,050,801 2,080,739 2,050,801 2,080,739 

   รายไดร้อตดับญัชี 59,889 12,333 59,889 12,333 

   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,043 4,919 2,973 4,900 

            รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 2,113,733 2,097,991 2,113,663 2,097,972 

            รวมหน้ีสิน 2,566,614 2,437,695 2,521,800 2,407,670 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

   ทุนเรือนหุน้ (หมายเหตุ 10)
      ทุนจดทะเบียน-หุน้สามญั 75,000,000 หุน้ ในปี 2545 
      และ 50,000,000 หุน้ ในปี 2544 มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 750,000 500,000 750,000 500,000 

      ทุนท่ีออก-หุน้สามญั 75,000,000 หุน้ ในปี 2545

      และ 50,000,000 หุน้ ในปี 2544 ชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 750,000 500,000 750,000 500,000 

   ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 1,567,600 1,217,600 1,567,600 1,217,600 

   ส่วนเกินทุนอ่ืน 437,387 437,387 437,387 437,387 

   ส่วนตํ่ากวา่ทุนอ่ืน (954) (1,446) (954) (1,446)

   กาํไรสะสม

         จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 46,125 35,625 46,125 35,625 

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 242,930 205,328 242,930 205,328 

            รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 3,043,088 2,394,494 3,043,088 2,394,494 

   ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 31,693 30,123 - -

            รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,074,781 2,424,617 3,043,088 2,394,494 
            รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 5,641,395 4,862,312 5,564,888 4,802,164 

งบดุล 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

     ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(หน่วย: พนับาท)

เวน้แต่กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2545 2544 2545 2544

รายได ้(หมายเหตุ 2) 

   รายไดจ้ากการบริการ 644,241 511,433 594,609 483,299 

   รายไดอ่ื้น

     กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (6,054) 3,144 (6,054) 3,144 

      ดอกเบ้ียรับ 19,797 29,487 19,773 29,481 

      อ่ืนๆ (หมายเหตุ 11) 16,229 14,377 21,312 14,374 

            รวมรายไดอ่ื้น 29,972 47,008 35,031 46,999 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 3,572 11,290 1,970 9,934 

            รวมรายได้ 677,785 569,731 631,610 540,232 

ค่าใชจ่้าย (หมายเหตุ 2) 

   ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและอ่ืน ๆ 401,818 314,161 364,274 294,427 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 157,988 155,905 150,167 146,537 

   ค่าตอบแทนกรรมการ 4,690 4,528 4,507 4,349 

   ค่าใชจ่้ายอ่ืน

      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น - 2,293 - 2,293 

      กาํไรจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

            ล่วงหนา้ - สุทธิ (หมายเหตุ 8) - (93) - (93)

            รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน - 2,200 - 2,200 

            รวมค่าใชจ่้าย 564,496 476,794 518,948 447,513 
กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 113,289 92,937 112,662 92,719 
ดอกเบ้ียจ่าย (28,895) (42,895) (28,507) (42,507)

ภาษีเงินได้ (18,402) (17,762) (18,604) (17,762)

กาํไรหลงัภาษีเงินได้ 65,992 32,280 65,551 32,450 

ขาดทุน(กาํไร)สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (441) 170 - -
กาํไรสุทธิ 65,551 32,450 65,551 32,450 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน(บาท) 0.87 0.91 0.87 0.91 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 75,000,000 35,625,000 75,000,000 35,625,000 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับระยะเวลา 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ 2544

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

     ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5



(หน่วย:พนับาท

เวน้แต่กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2545 2544 2545 2544

รายได ้(หมายเหตุ 2 )

   รายไดจ้ากการบริการ 1,734,117 1,433,171 1,600,034 1,349,710 

   รายไดอ่ื้น

    กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 3,236 (19,802) 3,236 (19,802)

      ดอกเบ้ียรับ 60,180 78,649 60,075 78,635 

      กาํไรจากการไถ่ถอนหน้ีสินระยะยาว (หมายเหตุ 7) -                  173,886 -                  173,886 

      กาํไรจากการปรับดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งจ่าย 17,689 -                 17,689 -                 

      อ่ืนๆ (หมายเหตุ 11) 51,836 37,245 56,721 36,923 

            รวมรายไดอ่ื้น 132,941 269,978 137,721 269,642 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 10,970 18,281 18,378 19,089 

            รวมรายได้ 1,878,028 1,721,430 1,756,133 1,638,441 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (หมายเหตุ 2)

   ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลและอ่ืน ๆ 1,079,441 855,033 995,377 799,750 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 468,614 436,133 440,139 410,552 

   ค่าตอบแทนกรรมการ 13,812 13,190 13,263 12,638 

   ค่าใชจ่้ายอ่ืน

      ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี (หมายเหตุ 2) -                  26,118 -                  26,118 

      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 15,307 12,933           14,594 12,933           

     ขาดทุน(กาํไร)จากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

            ล่วงหนา้ - สุทธิ (หมายเหตุ 8) 5,649 (15,662) 5,649 (15,662)

            รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน 20,956 23,389 20,243 23,389 

            รวมค่าใชจ่้าย 1,582,823 1,327,745 1,469,022 1,246,329 
กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 295,205 393,685 287,111 392,112 

ดอกเบ้ียจ่าย (93,704) (122,393) (92,542) (121,225)

ภาษีเงินได้ (51,276) (65,480) (46,467) (65,480)

กาํไรหลงัภาษีเงินได้ 150,225 205,812 148,102 205,407 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (2,123) (405) - -
กาํไรสุทธิ 148,102 205,407 148,102 205,407 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน(บาท) 2.47 5.77 2.47 5.77 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 59,981,685 35,625,000 59,981,685 35,625,000 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับระยะเวลา 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ 2544

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

     ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6



(หน่วย: พนับาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2545 2544 2545 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรสุทธิ 148,102          205,407 148,102          205,407 

   ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

      จากกิจกรรมดาํเนินงาน

         ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 113,920 97,392 103,935          90,548 

         หน้ีสูญและค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - 12,288 - 11,931 

         รายไดร้อตดับญัชีตดัจ่าย (2,444) (345) (2,444) (345)

         ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (10,970) (18,281) (18,378) (19,089)

         ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 15,306 12,933 14,594 12,933 

         ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 26,118 - 26,118 

         ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 4,168 - 4,168 

         กาํไรจากการไถ่ถอนหน้ีสินระยะยาว - (173,886) - (173,886)

         กาํไรจากการปรับดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งจ่าย (17,689) - (17,689) -

         ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 724 (214) 794                 (214)

         ขาดทุนจากการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศยงัไม่เกิดข้ึนจริง 3,083 21,484 3,083              21,484 

         การตดับญัชีเงินปันผลคา้งจ่าย 8,457 - 8,457 -

         ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิ (2,930) 4,069 (2,930) 4,069 

        กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

           ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 255,559 191,133 237,524 183,124 

การเปล่ียนแปลงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

   ลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึน (31,308) (39,794) (28,695) (41,148)

   สินคา้คงเหลือลดลง(เพิ่มข้ึน) (175) 6,886 2,301 6,432 

   ดอกเบ้ียคา้งรับเพิ่มข้ึน (34,303) (51,867) (34,266) (51,851)

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนลดลง(เพิ่มข้ึน) (6,751) 1,387 (22,965) 1,418 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน (1,741) (10,970) (1,672) (10,001)

   เจา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึน 49,460 6,050 40,408 6,174 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน 38,660 27,237 39,067            26,864 

   ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ่มข้ึน 19,984 14,964 18,032            14,964 

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนลดลง (23,125) (1,695) (23,271) (1,585)

   รายไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน 50,000 11,684 50,000 11,684 

   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลง (1,876) (23) (1,927) (23)

            เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 314,384 154,992 274,536 146,052 

สาํหรับระยะเวลา 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ 2544

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

     ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
7



(หน่วย: พนับาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2545 2544 2545 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มข้ึน (37) (270) (36) (269)

   เงินสดรับจากเงินปันผล 19,737 15,807 21,811 15,807 

   รับชาํระเงินจากการขายเงินลงทุน 84,483 119,202 84,483 119,202 

   จ่ายชาํระเงินจากการซ้ือเงินลงทุน (412,342) (200,000) (414,842) (212,500)

   ขายทรัพยสิ์นถาวร 11,523 216 11,453 216 

   ซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (199,556) (156,931) (168,346) (155,431)

   ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 150,599 (356,098) 150,599 (350,667)

   ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเพิ่มข้ึน 1,571 405 - -

           เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (344,022) (577,669) (314,878) (583,642)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง - (130,202) - (130,202)

   เงินรับค่าหุน้เพิ่มทุน 600,000 - 600,000 -

   เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) 1,495 74 - -

   เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิ่มข้ึน 20,000 1,595,000 20,000 1,595,000 

   ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน (23,998) (1,124,344) (23,998) (1,124,344)

   จ่ายชาํระหน้ีสญัญาเช่าการเงิน (18,202) (11,487) (18,202) (11,487)

   เงินปันผลจ่าย (100,000) (31,489) (100,000) (31,489)

            เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 479,295 297,552 477,800 297,478 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 449,657 (125,125) 437,458 (140,112)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 106,637 256,553 77,262 242,545 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 556,294 131,428 514,720 102,433 

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

      เงินสดจ่ายในระหวา่งงวด

            ดอกเบ้ียจ่าย 91,615 176,502 90,452 175,327 

            ภาษีเงินได้ 49,828 46,284 47,760 46,284 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับระยะเวลา 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ 2544

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

     ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สาํหรับระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2545 และ 2544
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

(หน่วย : พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน กาํไร ส่วนของผูถ้ือหุน้ รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอื่น สะสม ส่วนนอ้ย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2545 500,000 1,217,600 435,941 240,953 30,123 2,424,617
ส่วนเกินทุนอื่น            -          - 492             -               - 492
กาํไรสุทธิ            -          -            - 148,102               - 148,102
เงินปันผลจ่าย            -          -          - (100,000)               - (100,000)
หุน้สามญั 250,000          -          -          -               - 250,000
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั            - 350,000          -          -               - 350,000
ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย            -          -          -             - 1,570 1,570
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2545 750,000 1,567,600 436,433 289,055 31,693 3,074,781

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2544 356,250 1,073,850 435,810 69,524 28,930 1,964,364
ส่วนเกินทุนอื่น            -           - 47             -               - 47
กาํไรสุทธิ            -           -           - 205,407               - 205,407
เงินปันผลจ่าย            -           -           - (35,625)               - (35,625)
ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย            -           -           -             - 405 405
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2544 356,250 1,073,850 435,857 239,306 29,335 2,134,598

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม

          ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สาํหรับระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2545 และ 2544
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

(หน่วย : พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน กาํไร รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอื่น สะสม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2545 500,000 1,217,600 435,941 240,953 2,394,494
ส่วนเกินทุนอื่น            -          - 492             - 492
กาํไรสุทธิ            -          -             - 148,102 148,102
เงินปันผลจ่าย            -          -             - (100,000)            (100,000)             
หุน้สามญั 250,000          -             -             - 250,000
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั            - 350,000             -             - 350,000
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2545 750,000 1,567,600 436,433 289,055 3,043,088

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2544 356,250 1,073,850 435,810 69,524 1,935,434
ส่วนเกินทุนอื่น            -          - 47             - 47
กาํไรสุทธิ            -          -             - 205,407 205,407
เงินปันผลจ่าย            -          -             - (35,625)              (35,625)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2544 356,250 1,073,850 435,857 239,306 2,105,263

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

          ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8
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บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 สาํหรับระยะเวลา 3  เดือนและ 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ 2544 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

และ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 (ตรวจสอบแลว้) 

หมายเหตุ 1 - สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและเกณฑใ์นการนาํเสนองบการเงิน 

การดาํเนินธุรกิจของ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  ท่ีจะดาํเนินต่อไปขา้งหนา้อาจยงัคง

ไดรั้บผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภมิูภาคเอเซียแปซิฟิคโดยรวม งบการเงินของบริษทัและ 

บริษทัยอ่ย ไดท้าํข้ึนโดยสะทอ้นถึงผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษทั

และบริษทัยอ่ย อยา่งไรกต็ามผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจริงอาจต่างจากท่ีไดป้ระมาณไว ้ 

งบการเงินของบริษทั ไดจ้ดัทาํข้ึนตามประกาศกรมทะเบียนการคา้ ลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2544 ภายใตพ้ระราชบญัญติัการ

บญัชี พ.ศ. 2543 และตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปท่ีใชใ้นประเทศไทย  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล โดยเลือกนาํเสนองบ

การเงินระหวา่งการแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม ไดมี้การขยายการแสดงรายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติม รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีกาํหนดตามประกาศ              

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือเป็นการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 

โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเ ก่ียวกบันโยบายการบญัชี กิจกรรม เหตุการณ์ สถานการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญั นอกเหนือไปจากขอ้มูลประจาํปีท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควร

อ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 

งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนเป็นภาษาไทยตามระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมายไทย ซ่ึงแปลเป็นภาษาองักฤษเพ่ือ

ความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน 

งบการเงินของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 และสาํหรับระยะเวลา 3  เดือนและ 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2544 ไดถ้กูจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบังบการเงินสาํหรับระยะเวลา  3  เดือนและ  9 เดือน      

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 

งบการเงินรวมสาํหรับระยะเวลา 3  เดือนและ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ 2544 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2544 ประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และบริษทั

ยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

  สัดส่วนเงินลงทุน  

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2545 2544 2544 

บริษทัโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั 79% 79% 79% 

บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั 100% 100% 100% 

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  100% - 100% 

รายการและบญัชีระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระสาํคญัไดต้ดัออกในการทาํงบการเงินรวม 
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หมายเหตุ 2 - ขอ้มูลทัว่ไป และรายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนและมีภมิูลาํเนาในประเทศไทยประกอบธุรกิจ     

โรงพยาบาล มีโรงพยาบาลในเครือข่ายจาํนวน 8 โรงพยาบาล บริษทัตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 ซอยศนูยว์จิยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบั บุคคลและ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุน้และ /

หรือกรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินตามมูลฐานท่ีตก ลงร่วมกนั ระหวา่งบริษทักบั

บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทักบับุคคล และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และวนัท่ี               

31 ธนัวาคม 2544 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2545 2544 2545 2544 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

           ลกูหน้ีการคา้  13,912 2,918 12,272 2,862 

 ลกูหน้ีจากการขายเงินลงทุน - 84,483 - 84,483 

 ลกูหน้ีอ่ืน 6,921 6,629 6,906 6,615 

 ดอกเบ้ียคา้งรับ 217,811 185,175 217,811 185,175 

 เงินล่วงหนา้ค่าหุน้ - 200,000 - 200,000 

 รายไดค้่าท่ีปรึกษาและบริหารงานคา้งรับ 930 7,047 930 7,047 

 รายไดค้่าเช่าอุปกรณ์คา้งรับ  - - 600 - 

 เงินทดรองจ่าย 844 842 20,354 927 

 เงินใหกู้ย้มื 1,007,515 1,155,823 1,008,716 1,157,024 

 เจา้หน้ีการคา้ 4,186 1,652 11,904 954 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  880 - 808 - 

 เจา้หน้ีจองซ้ือหุน้ - - - 2,500 

 เจา้หน้ีและเงินกูย้มื  21,635 20,141 - - 

 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 129 130 - - 
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รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับระยะเวลา 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุด      

วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ 2544 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งวดสามเดือน  

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั  

   30 กนัยายน     30 กนัยายน   

 2545 2544 2545 2544 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 17,431 1,406 3,011 1,429 

 ดอกเบ้ียรับ 18,573 28,090 18,573 28,090 

 รายไดอ่ื้น 15,586 2,888 20,761 3,034 

 ดอกเบ้ียจ่าย 388 388 - - 

ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 315 - 315 - 

เงินปันผลจ่าย - 5,389 - 5,389 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,214 16                16,492 - 

 ขายสินทรัพยถ์าวร  202 - 202 - 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งวดเกา้เดือน  

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั  

   30 กนัยายน     30 กนัยายน   

 2545 2544 2545 2544 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 รายไดค้่ารักษาพยาบาลและวเิคราะห์แลป 37,779 3,403 9,840 3,765 

 ดอกเบ้ียรับ 56,569 75,306 56,569 75,349 

 รายไดอ่ื้น 24,200 5,747 29,831 5,936 

 กาํไรจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตรา 

 ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

- 

 

25,092 

 

- 

 

25,092 

 กาํไรจากการไถ่ถอนหุน้กู ้ - 4,654 - 4,654 

 ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน - 4,168 - 4,168 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 26,118 - 26,118 

 ดอกเบ้ียจ่าย 1,162 3,030 - 1,862 

ค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน 773 -                    773 - 

เงินปันผลจ่าย 14,261 5,389               14,261 5,389 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,281 16               33,661 - 

 ขายสินทรัพยถ์าวร  202 - 202 - 

รายการคา้ระหวา่งกนั 

บริษทัมีนโยบายการกาํหนดราคาของรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ 
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การขายเงินลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2544 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั ใหก้บั

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั จาํนวน 14,900,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 5.67 บาท มีผลกาํไรจากการขายเงิน     

ลงทุนดงักล่าว จาํนวน 0.96 ลา้นบาท แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนปี 2544 บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน

หุน้สามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั จนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2544 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุน้สามญัดงัต่อไปน้ี 

1. ขายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั ใหก้บับริษทั วฒันเวช จาํกดั จาํนวน 

9,600,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 6.20 บาท มีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 0.03 ลา้นบาท แสดงอยู่

ในงบกาํไรขาดทุน  บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 

จาํกดั จนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุน 

2. ขายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั ใหก้บับริษทั วฒันเวช จาํกดั จาํนวน 5,840,000 หุน้ ใน

ราคาหุน้ 4.80 บาท มีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 0.49 ลา้นบาท แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

บริษทัไดบ้นัทึกส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั จนถึงวนัท่ีขายเงินลงทุน 

3. ขายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั ใหก้บับริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั จาํนวน 

3,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10.55  บาท มีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 3.65 ลา้นบาท แสดงอยู่

ในงบกาํไรขาดทุน 

การซ้ือเงินลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 2 8 มกราคม 2545 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือหุน้บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั กบั บริษทั โรงพยาบาล

กรุงเทพพทัยา จาํกดั (ผูข้าย) จาํนวน 39,194,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 5.36 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 210,079,840 บาท 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2545 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัเพ่ิมทุนบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั จาํนวน 7,848,754 

หุน้ ในราคาหุน้ละ 15 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 117,731,310 บาท 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2544 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนกบับริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั 

จาํนวน 30 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นเงิน 300 ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 51.18โดยวนัท่ีลงนามใน

สัญญาฉบบัน้ีบริษทัไดจ่้ายชาํระเงินล่วงหนา้ค่าหุน้จาํนวน 200 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2545 บริษทัไดล้ด

จาํนวนหุน้ลงเหลือ 28.4 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาทเป็นเงิน 284 ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 48.45 และ

จ่ายเงินส่วนท่ีเหลือจาํนวน 84 ลา้นบาทแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2544 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนกบับริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) ในส่วนท่ีเหลือจาก

การเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นจาํนวนทั้งส้ินไม่เกิน 40 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 8 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน

ไม่เกิน 320 ลา้นบาท ซ่ึงปัจจุบนั บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจด

ทะเบียน 

การไถ่ถอนหุน้กู ้

ในไตรมาส 2 ปี 2544 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุน้กูท่ี้ถือโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 19.15 ลา้นบาท เป็นเหตุใหมี้กาํไรจาก

การไถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวจาํนวน 4.65 ลา้นบาท แสดงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

15ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มื 
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16ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: พนับาท) 

 เงินใหกู้ย้มื  ลกูหน้ี สุทธิ 

 บริษทัยอ่ย    

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั   -  1,201 1,201 

 บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืน    

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั  225,086 44,480 269,566 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ภเูกต็ จาํกดั 473,526 - 473,526 

 บริษทั วฒันเวช จาํกดั 151,515 - 151,515 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ จาํกดั 112,908           -     112,908 

  รวม 963,035 44,480 1,007,515 

 รวมเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 963,035 45,681 1,008,716 

 

ลกูหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 (ตรวจสอบแลว้) ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: พนับาท) 

 เงินใหกู้ย้มื  ลกูหน้ี สุทธิ 

 บริษทัยอ่ย    

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั   -     1,201      1,201 

 บริษทัร่วม    

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา จาํกดั  386,116 42,449 428,565 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ภเูกต็ จาํกดั 462,834 - 462,834 

 บริษทั วฒันเวช จาํกดั 151,516 - 151,516 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ จาํกดั    112,908   -     112,908 

  รวม 1,113,374 42,449 1,155,823 

 รวมเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,113,374 43,650 1,157,024 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยเงินใหกู้ย้มื

เหล่าน้ีบริษทัคิดดอกเบ้ียในอตัราเดียวกนักบัท่ีบริษทัจ่ายชาํระจริงบวกร้อยละ 0.25 - 0.50 ต่อปี MLR+1-2% ต่อปี   

MLR-1% ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 7% ต่อปี 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั และ

บริษทั วฒันเวช จาํกดั โดยทาํบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญากูย้มืเงินเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2544 ผูกู้ไ้ดป้รับโครงสร้างหน้ี

กบับริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั โดยเปล่ียนสกลุเงินของหน้ีเงินตน้คา้งชาํระจาํนวน 10.99 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกาเป็นสกลุเงินบาทเท่ากบั จาํนวนเงิน 486.64 ลา้นบาท (ซ่ึงสุทธิจากส่วนแบ่งกาํไร จากการทาํสัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นจาํนวนเงิน 25.09 ลา้นบาท ตามบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญากูย้มืเงินเม่ือวนัท่ี 28 

มีนาคม 2544) และบนัทึกขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเงินกูอี้กจาํนวน 20.28 ลา้นบาท โดย

ผูกู้ย้อมใหคิ้ดดอกเบ้ีย ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2544 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 7 ต่อปี และ

ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2547 ในอตัราดอกเบ้ีย MLR จนกวา่จะชาํระหน้ีทั้งหมดเสร็จส้ิน มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และ

ดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือนรวม 122 เดือน หรือ 10 ปี 2 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีทาํบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวขา้งตน้ โดยมี

เง่ือนไขในการชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

สาํหรับในส่วนของดอกเบ้ียคา้งชาํระจาํนวน 1.07 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพ ภเูกต็ จาํกดั    

ขอเปล่ียนเป็นสกลุเงินบาท เป็นจาํนวนเงิน 53.29 ลา้นบาท (รวมดอกเบ้ียคา้งชาํระท่ีเกิดจากขาดทุนจากสัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จาํนวน 5.40 ลา้นบาท) โดยผูกู้ข้อผอ่นชาํระหน้ีดงักล่าวเป็น 2 งวดคือ ภายในเดือนธนัวาคม 

2552 และในเดือนธนัวาคม 2553 โดยผอ่นชาํระงวดละเท่าๆ กนังวดละ 26.65 ลา้นบาท และถา้หากการชาํระหน้ีตาม

ระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้ ภาระหน้ียงัคา้งอยูเ่ท่าใดผูกู้จ้ะชาํระใหเ้สร็จส้ินในงวดสุดทา้ย และจากการปรับโครงสร้างหน้ี

กบับริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั ดงักล่าว บริษทัมีผลขาดทุนเป็นจาํนวนเงิน 26.12 ลา้นบาท แสดงอยูใ่นงบ

กาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2544  

บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างรวมทั้งส่ิงปลกูสร้างท่ีจะมีข้ึนใน

อนาคตเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บับริษทั  

สาํหรับเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั วฒันเวช จาํกดั บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาเงินใหกู้ย้มืเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 

2544 โดยเปล่ียนสกลุเงินของหน้ีคา้งชาํระจาํนวน 2.19 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจาํนวน 0.11 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นสกลุเงินบาทเท่ากบัจาํนวนเงิน 91.51 ลา้นบาท (ซ่ึงสุทธิจากส่วนแบ่งกาํไรจากการทาํสัญญาซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จาํนวน 2.78 ลา้นบาทตามบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญากูย้มืเงินฉบบัลงวนัท่ี 29 

ธนัวาคม 2543) และ 4.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั และจ่ายดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

โดยจะครบกาํหนดชาํระคืนเงินกูแ้ก่บริษทัตามระยะเวลาท่ีครบกาํหนดชาํระคืนท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูฉ้บบัหลกั  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั รวม

ดอกเบ้ียคา้งรับเป็นจาํนวนเงิน  196.29 ลา้นบาทและ 188.69 ลา้นบาท ตามลาํดบัซ่ึงคา้งชาํระเป็นระยะเวลานานและ ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 9.58 ลา้น

บาท ซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือวา่ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวเพียงพอเน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการปรับโครงสร้างกบับริษทั

ดงักล่าว และปัจจุบนับริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จาํกดั ตกลงท่ีจะนาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างมาเป็น

หลกัประกนัใหก้บับริษทัโดยจะจดจาํนองเป็นอนัดบัสอง ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการขอความยนิยอมกบัเจา้หน้ีท่ีจด

จาํนองเป็นอนัดบัแรก  

เงินกูย้มืจากกรรมการของบริษทัยอ่ย 

เงินกูย้มืจากกรรมการของบริษทัยอ่ยมีกาํหนด 1 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี 
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เจา้หน้ีและเงินกูย้มืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัยอ่ยไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถามใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี 

 สัญญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาล 

บริษทัไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารงานโรงพยาบาลกบับริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั เป็นระยะเวลา 5 ปี และ

สามารถต่อสัญญาออกไปไดอี้กโดยกาํหนดค่าตอบแทน 2.5% - 5% (ปีท่ี 1 - 5) และ 8% (ตั้งแต่ปีท่ี 6) ของกาํไรขั้นตน้

ก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 

สาํหรับค่าตอบแทนของปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ผูว้า่จา้งตกลงพกัชาํระค่าตอบแทนการบริหารดงักล่าวไว ้และใหเ้ร่ิมทยอยชาํระ 

ค่าจา้งบริหารดงักล่าว ในปีท่ี 6 เป็นตน้ไปซ่ึงบริษทัจะรับรู้รายไดจ้ากการรับจา้งบริหารงานดงักล่าวตามเกณฑเ์งินสด 

หมายเหตุ 3 - สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับ ระยะเวลา 3  เดือนและ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบาย

การบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชส้าํหรับงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 

หมายเหตุ 4 - ลกูหน้ีการคา้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัมีลกูหน้ีการคา้จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระ ไดด้งัน้ี  

      (หน่วย:พนับาท) 

  งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะของบริษทั  

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2545 2544 2545 2544 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 ไม่เกิน 3 เดือน 94,716  65,854 85,663 59,240 

 มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 5,007    6,015 4,423 5,641 

 มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 4,546  10,021 4,238 9,754 

 มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป  25,734  16,805   24,918 15,912 

 รวม 130,003  98,695 119,242 90,547 

 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (36,681) (36,681) (35,653) (35,653) 

 ลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ  93,322  62,014 83,589 54,894 

หมายเหตุ 5 - เงินลงทุนในหุน้ทุนบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย ส่วนไดเ้สียในผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วม   

ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัสาํหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 

และ 2544 รวมผลกาํไรสุทธิประมาณ 22.23 ลา้นบาท และ 18.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั คาํนวณตามงบการเงินของบริษทั

ร่วมดงักล่าวท่ียงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี เน่ืองจากบริษทัร่วมไม่สามารถจดัส่งงบการเงิน

ท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีไดท้นัตามกาํหนด  
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รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียด ดงัน้ี  

    (หน่วย: พนับาท) 

  สัดส่วน  เงินลงทุน  

  เงินลงทุน ทุน วิธี วิธี 

 ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ  (ร้อยละ)   ชาํระแลว้   ราคาทุน   ส่วนไดเ้สีย   เงินปันผล  

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

   2545   2544   2545   2544   2545   2544   2545   2544   2545   2544  

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)(ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)(ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 บริษทัยอ่ย 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั โรงพยาบาล 79.00 79.00 105,000 105,000 96,775 96,775 119,229 113,317 2,074   -  

 บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั ศนูยเ์ซ็นทรัลแลป 100.00 100.00 12,500 12,500 12,500 12,500 10,541 11,103   -    -  

บริษทั ไบโอ โมเลกลุลาร์ แลบบอราทอร่ีส์ 

 (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ศนูยเ์ซ็นทรัลแลป 

 

100.00 

 

100.00 

 

2,500 

 

2,500 

 

      2,500 

 

      2,500 

 

          2,392 

 

          2,409 

  

     -       

  

     -       

 รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        111,775   111,775 132,162 126,829            2,074   -  

 บริษทัร่วม 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั โรงพยาบาล 49.00 41.94 280,000 140,000 223,489 105,758 308,780 174,367 11,742 11,742 

 บริษทั วฒันเวช จาํกดั โรงพยาบาล 48.00 48.00 120,000 120,000 132,480 132,480 164,586 157,332 4,320 1,440 

 บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยา 49.00 49.00 21,430   21,430 52,500 52,500 63,607 63,024 3,675 3,675 

 บริษทั ตราดเวชกิจ จาํกดั โรงพยาบาล 38.20 38.20 200,000 200,000   36,672   36,672 34,942 35,552   -    -  

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล 49.01 - 400,000 - 210,080 - 204,878 -   -    -  

 บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล 36.79 36.79 1,000,000 1,000,000 294,352    294,352 283,095 294,352   -    -  

      บริษทั บีเอน็เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั โรงพยาบาล 48.45 - 586,119 -       284,000   -        267,834   -    -    -  

 รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม      1,233,573    621,762 1,327,722 724,627         19,737 16,857 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั โรงพยาบาล 10.00 10.00 300,000 300,000 31,650 31,650 - - - - 

 10บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั สายการบิน 3.27 3.27 440,000 440,000 36,000   36,000 - - - - 

 บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ จาํกดั โรงพยาบาล    0.0001    0.0001 400,000 400,000   -                50   -    -    -    -  

      67,650 67,700  -  - - - 

 หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน          (4,858)             (50)   -    -    -    -  

 รวมเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั               62,792      67,650   -    -    -    -  

 รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     1,408,140    801,187 1,459,884 851,456          21,811    16,857 
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หมายเหตุ 6 - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ในระหวา่งงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ 2544 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมจาํนวน  

217.89 ลา้นบาท และ 181.14 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินรวม และจาํนวน 186.68 ลา้นบาท และ 179.64 ลา้นบาท 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างรวมทั้งส่ิงปลกูสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั (บางส่วน) ไดจ้ดทะเบียนจาํนองกบัธนาคาร

ในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

หมายเหตุ 7 - หน้ีสินระยะยาวอ่ืน 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

  2545   2544  

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  (ตรวจสอบแลว้) 

 เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ 1,942,493 1,930,139 

 เงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ 144,265 163,526 

 เจา้หน้ีเช่าซ้ือ 2,975 2,280 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 47,465     32,585 

 เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น                 7,048         9,697 

 รวม 2,144,246 2,138,227 

 หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     (93,445)     (57,488) 

 สุทธิ 2,050,801 2,080,739 

- เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศประกอบดว้ย 

เงินกูย้มืจาํนวน 22 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือนรวม  60 งวด จนถึงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2546 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

MLR+0.5 ต่อปี คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองหอ้งชุดของบริษทั ณ วนั ท่ี 30 กนัยายน 2545 และ วนั ท่ี 31 ธนัวาคม 2544  

มียอดคงเหลือ 4.61 ลา้นบาท และ 7.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบดว้ย   หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึง

ปีจาํนวน 4.44 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 0.17 ลา้นบาท และ 3.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เงินกูย้มืจาํนวน 82.51 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน รวม 13 งวด เร่ิมชาํระงวดแรกวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 

2543 และจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือนในอตัรา MLR - 1% ต่อปี ในปี 2543 อตัรา MLR - 0.5% ต่อปี ในปี 2544 และ

อตัรา MLR ต่อปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2545 เป็นตน้ไป โดยบริษทัจะตอ้งชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียใหเ้สร็จส้ินภายใน

วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2548 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วน

ของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 19.60 ลา้นบาท และจาํนวน 6.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ 

หน้ีสินระยะยาวจาํนวน 49.51 ลา้นบาท และจาํนวน 66.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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 เงินกูย้มืในวงเงินจาํนวน 2,300 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นรายเดือนทุกเดือนรวม 108 เดือน 

 หรือ 9 ปี โดยชาํระดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2- 6 ต่อปี ปีท่ี 3 เป็นตน้ไปในอตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 

 MLR จากธนาคารพาณิชย ์ 4 แห่ง เร่ิมชาํระเดือนแรกในเดือนธนัวาคม 2544 และมีเง่ือนไขในการชาํระคืนเงินตน้ตามท่ี

 ระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วนของ

 หน้ีสินระยะยาวจาํนวน 1,850 ลา้นบาท 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างรวมทั้งส่ิงปลกูสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคต ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)     

(บางส่วน) บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภเูกต็ จาํกดั และบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จาํกดั ไดจ้ดจาํนองเป็น

หลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวในวงเงิน 2,300 ลา้นบาท  

เงินกูย้มืจาํนวน 20 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือนรวม 83 เดือนหรือ 6 ปี 11 เดือน 

โดยชาํระดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6 ต่อปี ปีท่ี 3 เป็นตน้ไปในอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี เร่ิม

ชาํระเดือนแรกในเดือนเมษายน 2545 และมีเง่ือนไขในการชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2545 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 2.58 ลา้น

บาทและหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 16.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างรวมทั้งส่ิงปลกูสร้างท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทั (บางส่วน)ไดจ้ดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงิน

กูย้มืดงักล่าวในวงเงิน 20 ลา้นบาท 

- เงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2544 บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาเงินกูย้มืต่างประเทศจาํนวน 12.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

โดยมีอตัราดอกเบ้ียสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระหวา่งธนาคารสิงคโปร์ร้อยละ  1.5 ต่อปี มีกาํหนดการชาํระคืนเงิน

ตน้ 5 งวด ทุก 12 เดือน และจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามจาํนวนท่ีตกลงกนัในสัญญา เร่ิมชาํระ

งวดแรกในเดือน เมษายน 2544 จาํนวน 8.76 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัไดแ้สดงเงินกูย้มืดงักล่าวไวใ้นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน 42.75 ลา้นบาท และจาํนวน 27.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน  101.52 

ลา้นบาท และจาํนวน 136.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

- เจา้หน้ีเช่าซ้ือ 

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ ประกอบดว้ยสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงมีสัญญาเช่าซ้ือหลายสัญญาโดยมีเง่ือนไขชาํระหน้ีเป็นรายเดือน

รวม 48 งวด และ 24 งวด ผอ่นชาํระงวดละ 313,694 บาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทั

แสดงเจา้หน้ีเช่าซ้ือเป็นส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 1.47 ลา้นบาท และ 1.23 ลา้นบาท          

ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 1.50 ลา้นบาท และ 1.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

ในงวด 2545 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือจดัหาเคร่ืองมือทางการแพทย ์สาํหรับใชใ้นการดาํเนิน

ธุรกิจมีกาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 60 งวด โดยผอ่นชาํระงวดละ 480,002 บาท และเม่ือครบกาํหนดสัญญาบริษทั

สามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 บริษทัแสดงหน้ีสิน

สัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 5.76 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน  19.73  ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

ในปี 2544 และ 2543 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัสองแห่ง เพ่ือจดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย ์

สาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจมีกาํหนดชาํระค่าเช่าทุก 3 เดือน รวม 12 งวด และมีกาํหนดชาํระค่าเช่าทุกเดือน รวม 48 

เดือน ผอ่นชาํระงวดละ 1,701,823 บาท และ 600,211 บาท ตามลาํดบั เร่ิมชาํระงวดแรกวนัท่ี 1 สิงหาคม 2543และ วนัท่ี 

25 ธนัวาคม 2543 และเม่ือครบกาํหนดสัญญาบริษทัสามารถใชสิ้ทธ์ิขอซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยด์งักล่าว

ไดใ้นราคาท่ีกาํหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัแสดงหน้ีสินตามสัญญาเช่า

การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 12.41 ลา้นบาทและ 14.01 ลา้นบาทตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 

9.56 ลา้นบาท และ 18.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

- เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 

บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายอุปกรณ์ทางการแพทย ์กบับริษทัแห่งหน่ึง มีมูลค่าตามสัญญา 12 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขชาํระ

หน้ีตามสัญญาดงัน้ี คือ 

ส่วนท่ี 1 ชาํระเงิน 10% ของมูลค่าตามสัญญาเป็นเงิน 1.2 ลา้นบาท 

ส่วนท่ี 2 ชาํระส่วนท่ีเหลือ 90% ของมูลค่าตามสัญญาชาํระเป็นรายเดือนรวม 36 งวด ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี 

ชาํระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2544 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัแสดงเจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นเป็นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 4.19 ลา้นบาท และจาํนวน 4.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 2. 46 

ลา้นบาท และจาํนวน 5.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในงวด 2545 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายอุปกรณ์สาํนกังาน กบับริษทัแห่งหน่ึง มีมูลค่าตามสัญญา 0.53 ลา้นบาท โดยมี

เง่ือนไขชาํระหน้ีตามสัญญาดงัน้ี คือ 

ส่วนท่ี 1 ชาํระเงินในวนัทาํสัญญาเป็นเงิน 0.05 ลา้นบาท  

ส่วนท่ี 2 ชาํระส่วนท่ีเหลือโดยแบ่งชาํระเป็นรายเดือนรวม 24 งวด ในอตัรางวดละ 20,085.73 บาท ชาํระงวดแรกเดือน

มิถุนายน 2545 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 บริษทัแสดงเจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นเป็นหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

จาํนวน 0.24 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 0.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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หมายเหตุ 8 - สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

บริษทัไดท้าํสัญญากบัธนาคารในประเทศบางแห่งเพ่ือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงกาํไร -

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นเงิน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในไตรมาส 2 ปี 2545 บริษทัไดท้าํหนงัสือขอยกเลิก

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บริษทัเกิดผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินการดงักล่าวสาํหรับงวด 2545 เป็น

เงินทั้งส้ินประมาณ 2.67 ลา้นบาท และสาํหรับปี 2544 ไดแ้บ่งผลกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัแห่งหน่ึงตามอตัราส่วนของเงินกูย้มืคงคา้งเป็นจาํนวนเงิน 25.09 ลา้นบาท ตามบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญากูย้มืเงิน

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2544 (ดูหมายเหตุ 2) กาํไรจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ส่วนท่ีเหลือแสดงรวมอยูใ่น

งบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิคา้งรับจากธนาคารสาํหรับสัญญาท่ียงัเหลืออยูไ่ดแ้สดงไวใ้น

งบดุล 

หมายเหตุ 9 - การเปล่ียนแปลงการตีราคาสินคา้คงเหลือ 

เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2544 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพกรใหเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัวธีิการคาํนวณ

ราคาทุนของสินคา้คงเหลือจากวธีิเขา้ก่อน - ออกก่อนมาเป็นวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั โดยเร่ิมตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี     

1 มกราคม 2544 ถึง 31 ธนัวาคม 2544 เป็นตน้ไป ซ่ึงบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงการคาํนวณราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ดงักล่าวเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ใหม่ท่ีบริษทัไดน้าํมาใช ้โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบ

อยา่งไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

หมายเหตุ 10 - การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2544 อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัจากทุนจดทะเบียน 356.25 ลา้น

บาท เป็น 500 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 14.375 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 20 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมใน

อตัราส่วน 5 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2544 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2545 อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียน 500 

ลา้นบาท เป็น 750 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 25 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 24 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมให้

อตัราส่วน 2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2545 

หมายเหตุ 11 - การจ่ายเงินปันผล 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2545 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับหุน้จาํนวน 50 ลา้นหุน้ในอตัรา

หุน้ละ 2 บาท เป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท  

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2544 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลกาํไรจากการดาํเนินงาน

ของบริษทัสาํหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2544 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2544  ในอตัราหุน้ละ 1 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 35.625 ลา้นบาท  

ในไตรมาส 2 ปี 2545 บริษทัไดต้ดับญัชีเงินปันผลคา้งจ่ายท่ีคา้งชาํระเป็นระยะเวลานานโดยไม่มีผูม้ารับเป็นราย 0ได้

จาํนวนเงิน 8.46 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุน 
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หมายเหตุ 12 - สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน มีกาํหนด 10 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2545 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2549 จ่ายชาํระค่าเช่า 

เดือนละ 115,000 บาทและตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2549 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 จ่ายชาํระค่าเช่า เดือนละ 150,000 บาท 

และมีเงินมดัจาํค่าเช่าเป็นจาํนวนเงิน 115,000 บาท 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีหอ้งชุดกบับริษทัแห่งหน่ึง มีกาํหนด 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2545 ถึงวนัท่ี 31 

มกราคม 2548 จ่ายชาํระค่าเช่า (รวมค่าบริการและค่าบริการส่วนกลาง) เดือนละ 79,793.03 บาท และมีเงินมดัจาํค่าเช่า

เป็นจาํนวนเงิน 338,009.46 บาท 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีหอ้งชุดกบับริษทัแห่งหน่ึง มีกาํหนด 2.5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2545 ถึงวนัท่ี 31 

มีนาคม 2548 จ่ายชาํระค่าเช่า (รวมค่าบริการและค่าบริการส่วนกลาง) เดือนละ 46,179.09 บาท และมีเงินมดัจาํค่าเช่าเป็น

จาํนวนเงิน 137,857.82 บาท 

หมายเหตุ 13 - สาํรองตามกฎหมาย 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ

หา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้ อยกวา่ร้อยละ

สิบของทุนจดทะเบียน 

หมายเหตุ 14 - ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2545 มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ดงัต่อไปน้ี 

- บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการเคร่ืองมือทางการแพทยจ์ากบริษทัแห่งหน่ึง ตามอตัราท่ีระบุวธีิคิดไวใ้น

สัญญา  

- บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาก่อสร้างอาคารเป็นจาํนวนประมาณ  1.86 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัใหญ่ 

และจาํนวนประมาณ 0.89 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัยอ่ย 

- หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัแก่หน่วยงานราชการบางแห่งเป็น

เงินประมาณ 4.76 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัใหญ่ และ 3.33 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัยอ่ย 

- บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานเป็นจาํนวนเงิน 2.73 ลา้นบาท 

- บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าจา้งบริหารใหก้บับริษทั 3 แห่งเป็นจาํนวนเงินเดือนละ 0.25 ลา้นบาท 

- บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่ารถพยาบาลเป็นจาํนวนเงิน 24.21 ลา้นบาท 

หมายเหตุ 15 - การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ประกอบกิจการโรงพยาบาลเพียงประเภทเดียวจึงไม่แสดง

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

หมายเหตุ 16 - เหตุการณ์หลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2545 อนุมติัใหข้ายหุน้บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั

จาํนวน 4,999,993 หุน้ในราคาหุน้ละ 2.50 เป็นเงิน 12,499,982.50 บาท ใหแ้ก่บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จาํกดั 
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